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Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas uzklausīšanas sanāksme par 

par SIA „Vides serviss” iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sadzīves 

atkritumu poligonā „Grantiņi” tarifu projektu 

 

PROTOKOLS 
     

SIA „Vides serviss” administrācijas ēkā, Salātu ielā 7a, Bauskā, Bauskas novadā. 

 

      

2018.gada 10.maijā                                                Nr.14 

 

Sanāksmi vada:  

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

 

Piedalījās:    

Nav dalībnieku. 
 

Uzaicinātie:      

V. Uzvārds, SIA „Vides serviss” pārstāvis 

V. Uzvārds, SIA „Vides serviss” pārstāvis  

V. Uzvārds, SIA „Vides serviss” pārstāvis  

V. Uzvārds, SIA „Vides serviss” pārstāvis  

V. Uzvārds, SIA „Vides serviss” pārstāvis  

  

Sanāksmi protokolē:  

V. Uzvārds, Regulatora pārstāvis 

 

Uzklausīšanas sanāksmi sāk plkst.11.05.  
 

Darba kārtība: 

Informācija par Regulatorā iesniegtā tarifu projekta izskatīšanas kārtību. 

Komersanta sniegtā informācija par poligona turpmāko darbību un uzņēmuma attīstības plāniem.  

 

1. Informācija par uzklausīšanas sanāksmes norises kārtību 
 

Regulatora pārstāvis informē klātesošos par tarifu projekta izvērtēšanas gaitu.  

Regulatora pārstāvis aicina SIA „Vides serviss” pārstāvi sniegt komentārus par faktisko situāciju 

poligonā „Grantiņi”  un par turpmākajiem uzņēmuma attīstības plāniem. 

 

2. Komersanta skaidrojums par uzņēmuma turpmākajiem attīstības plāniem un situāciju 

atkritumu poligonā „Grantiņi”. 

 

SIA „Vides serviss” pārstāvis: informē klātesošos, ka iesniegto tarifu projektu apstiprināšanas 

gadījumā SIA „Vides serviss” plāno piemērot līdz 2018.gada beigām, jo esošā atkritumu krātuves 

šūna ir piepildīta. Tajā ir plānots apglabāt tikai to atkritumu daudzumu, kuru Komersants vēl var 

apglabāt saskaņā ar A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā norādīto atkritumu apglabāšanas 

krātuves kapacitāti. Turpmākā atkritumu poligona darbība ir atkarīga no SIA „Vides serviss” 

īpašnieku lēmuma. Šobrīd Komersants gatavo turpmākās attīstības plānus Bauskas novada 

pašvaldībai, kurā uzsver ierobežoto sadzīves atkritumu apglabāšanas kapacitāti. Komersantam ir 

bijusi tikšanās ar Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas (turpmāk −VARAM) 

pārstāvjiem, lai diskutētu par esošo situāciju. VARAM pārstāvji norādīja, ka Latvijas teritorija ir 
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sadalīta desmit atkritumu apsaimniekošanas reģionos (turpmāk − AAR), ir 11 sadzīves atkritumu 

poligoni un AAR maiņa sadzīves atkritumu apglabāšanai nav iespējama. VARAM norādīja, ka 

Zemgales AAR reģionā ir divas sadzīves atkritumu apglabāšanas vietas − sadzīves atkritumu poligons 

„Brakšķi – II, 3.un 4.sektors” un „Grantiņi”. Domājot par turpmāko attīstību, Komersants ir iesniedzis 

projekta pieteikumu Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Kohēzijas fonda līdzfinansējuma saņemšanai 

atklātā konkursā, lai attīstītu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi un samazinātu apglabājamo 

atkritumu daudzumu. Finansējuma piešķiršanas pozitīvs vai negatīvs lēmums ietekmēs arī turpmāko 

atkritumu poligona attīstību vai tā slēgšanu. Taču līdz šī gada beigām tas neskar sadzīves atkritumu 

apglabāšanas pakalpojuma tarifa izmaiņas. Komersants uzsver, ka atrodas situācijā, kuru īsti šobrīd 

pats nevar ietekmēt, tāpēc sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas jautājums ir 

jārisina Zemgales AAR ietvaros. 

Pēc SIA „Vides serviss” pārrunām ar SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” pārstāvjiem, esot ticis 

norādīts, ka papildus atkritumu daudzuma nonākšana atkritumu poligonā „Brakšķi – II, 3.un 

4.sektors” rada pamatotas bažas par atkritumu krātuves ekspluatācijas laika samazināšanos arī otrā 

Zemgales AAR atkritumu poligonā. Komersants norāda, ka turpmākā sabiedriskā pakalpojuma 

sniegšana ir atkarīga no dialoga ar visiem Zemgales AAR pašvaldību vadītājiem, kā viņi redz 

turpmāko Zemgales AAR attīstību? Vai pašvaldības uzliek atbildību tikai SIA „Jelgavas komunālie 

pakalpojumi” par atkritumu apsaimniekošanas mērķu sasniegšanu un veido to kā Zemgales AAR 

centru, vai tomēr izmanto resursus, kas atrodas un kurus iespējams attīstīt atkritumu poligonā 

„Grantiņi”. 

SIA „Vides serviss” pārstāvis: pauž cerības, jo šodien ir ievēlēts jauns Bauskas novada pašvaldības 

mērs un Komersants cer, ka veidosies dialogs par turpmāku SIA „Vides serviss” attīstību. Protams, 

ka tāds mazs novads, kāds ir Bauskas novads (25 tūkst. iedzīvotāji), nevar viens atrisināt Zemgales 

AAR sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas problēmu un ieguldīt 

nepieciešamās investīcijas atkritumu poligona attīstībā. Bauskas novada pašvaldībā ir arī citi 

investīciju projekti iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai. Šobrīd tiek gatavots ekonomiskais 

pamatojums pašvaldībai, kādas būs izmaksas, ja turpināsim attīstīt uz vietas atkritumu poligonu 

„Grantiņi” un kādas, ja vedīsim uz atkritumu poligonu  „Brakšķi – II, 3.un 4.sektors.” Komersants 

uzsver, ka nekādas citas alternatīvas faktiski nav, jo uz citu AAR sadzīves atkritumu poligoniem 

nedrīkst vest nešķirotus sadzīves atkritumus.  

SIA „Vides serviss” pārstāvis: uzsver, ka Komersants gaida šī gada jūniju, jūliju, kad būs zināms 

lēmums par ES finansējuma piesaisti, no kā atkarīgi arī tālākie SIA „Vides serviss” attīstības plāni. 

Atkritumu apsaimniekošanas likums nosaka, ka ir jāveic nešķiroto sadzīves atkritumu priekšapstrāde, 

kuru Komersants pašreizējā situācijā varētu nodrošināt tikai tad, ja tiktu piesaistīts ES finansējums. 

Regulatora pārstāvis: papildina, Regulators jau šī gada sākumā ir informējis VARAM par 

problēmu, ko saskatīja saistībā ar turpmāko atkritumu poligona „Grantiņi” attīstību un to, ka plānotās 

investīcijas un nelielais atkritumu daudzums ļoti paaugstinās sabiedriskā pakalpojuma tarifu un 

norādīja, vai šīs plānotās investīcijas ir pārdomāts lēmums? Jau pašlaik SIA „Vides serviss”, kurai 

nav šīs nešķiroto sadzīves atkritumu priekšapstrādes līnijas, dabas resursu nodokli (turpmāk – DRN) 

pakalpojuma lietotājiem piemēro pilnā apmērā. Šobrīd atkritumu poligona „Grantiņi” tarifs ir 

visaugstākais Latvijā jau pašlaik pie esošās DRN likmes 35,- EUR/t, nākošgad tā jau būs 43,- EUR/t, 

bet 2020.gadā − DRN 50,- EUR/t. 

SIA „Vides serviss” pārstāvis: skaidro, SIA „Vides serviss” saņēma 2017.gadā 1.janvārī jau gandrīz 

aizpildītu atkritumu krātuvi, kurai paredzamais lietošanas termiņš bija vēl divi gadi, kas noslēdzas šī 

gada beigās. 

Komersants turpina izvērtēt iespēju, vai ir iespējama jaunās šūnas būvniecība esošajā atkritumu 

krātuvē. Taču, ja nav šīs mehāniskās atkritumu priekšapstrādes, tad Komersants tāpat atrodas sliktā 

situācijā, jo atkritumu apglabāšanas pakalpojums būs dārgs un DRN būs jāpiemēro pilnā apmērā. 
 

SIA „Vides serviss” pārstāvis: iesaistās, vēl ir iespēja, ka Valsts vides dienests (turpmāk − VVD) 

atļauj palielināt atkritumu krātuves apglabāšanas kapacitāti, tad SIA „Vides serviss” vēl var atkritumu 
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krātuvi izmantot vismaz gadu. Jo pēc pēdējiem uzmērījumiem tika konstatēts, ka krātuvē, veidojot 

tās krāvumu pareizā stāvumā, vēl var izvietot 18 tūkst. tonnas jeb 15 tūkst. m³ atkritumus. Komersants 

nevar veikt izmaiņas saistībā ar krautnes pamatni, bet ir iespēja pamainīt kalna stāvumu moduļus, līdz 

ar to, arī krātuves tilpumu. SIA „Vides serviss” plāno iesniegt grozījumus VVD A kategorijas 

piesārņojošās darbības atļaujai par apglabāto atkritumu apjoma kapacitātes pieaugumu.  

SIA „Vides serviss” pārstāvis: turpina, jā, uzņēmuma turpmākā darbība ir tieši atkarīga no VVD 

pieņemtā lēmuma par iesniegto grozījumu A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā apstiprināšanu 

vai noraidīšanu. Šobrīd SIA „Vides serviss” ir iesniedzis tehniskā projekta pieteikumu un jau saņēmis 

apstiprinājumu no Bauskas novada būvvaldes,  kā šādus darbus drīkst veikt. Tagad Komersants plāno 

rakstīt iesniegumu VVD, un tālākā virzība ir atkarīga no tā, cik ātri dienests pieņems lēmumu. 

 

Regulatora pārstāvis pateicas Komersanta pārstāvjiem un slēdz sanāksmi. 

Uzklausīšanas sanāksmi slēdz plkst.12.07. 

 

Uzklausīšanas sanāksmes vadītājs                          /paraksts/                             V. Uzvārds  

 

Protokolētājs             /paraksts/                              V. Uzvārds 

 

 


